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ROAD TO FLUENCY

Entenda porque a maioria dos alunos não entende falantes nativos
Conheça a ferramenta que lhe ajudará a memorizar vocabulário
Entenda qual é a "fórmula mágica" para conquistar a fluência

RESUMO



            Ao estudar o inglês como ele realmente é desde o início de sua
jornada, você estará se habituando com a verdadeira sonoridade do idioma,
fazendo com que você compreenda falantes nativos.

2-) É essencial estudar o som da fala nativa desde o início

            Não se trata de querer falar exatamente igual aos nativos; a questão é
treinar sua escuta e compreender as falas reduzidas para que você seja
capaz de compreendê-los no momento da interação. Entretanto, com muita
prática e força de vontade, qualquer pessoa pode alcançar um excelente
nível de pronúncia em qualquer idioma.

3-) "Mas eu não quero falar como nativos, eu sou do Brasil."

DAY #04OIN LÊ RSG EAL

            Falantes nativos não exatamente falam "enrolado", na verdade
eles falam de maneira compacta e reduzida. Na maior parte do tempo
eles buscam o conforto em suas falas e há quem diga que tudo é uma
questão de falar com o mínimo de esforço possível: daí o motivo de
haver tantas conexões fonéticas entre tantas palavras. 

veja porque muitos estudantes não são
capazes de compreender o inglês de nativos

1-) Você já ouviu dizer que nativos falam "enrolado" ?
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            Reduções como esta são encontradas por todo o idioma
e são extremamente comuns no cotidiano de qualquer falante
nativo. Seria algo como você dizer "O qui cê qué fazê?".

2-) Agora veja como nativos falam esta mesma frase: 

            As falas reduzidas são fruto de um processo natural no qual
falantes buscam mais conforto e velocidade na fala.

3-) As reduções existem em todos os idiomas 

What do you want to do?

O quê você quer fazer?

"uót" "du" "iú" "uânt" "tsu""du"

Whaddaya wanna do?

"uórãiã" "uâna"

"du"

WHERE DID YOU

" uér djiu "

WHAT IS YOUR" uótchãr "

COULD YOU
" kâdjia "

WHO IS YOUR
" rrújâr "

GOODBYE
" gbái "

WHEN DID YOU

" uêndjiu "

DAY #04A RE UÇÕS D ES
as famosas e confusas falas reduzidas
explicadas de forma simples e direta

1-) Observe a frase abaixo, sem nenhum tipo de redução:
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conheça o sistema que lhe auxilia a reter
praticamente tudo que você estudar

SpacedRepetitionSystem

Sistema de Repetição Espaçada

            Com este super sistema de memorização você será capaz de
absorver uma enorme quantidade de conteúdo e progredir muito
mais rapidamente em seus estudos.

2-) Diga adeus ao esquecimento!

            O sistema de repetição é totalmente adaptável ao perfil de seu
usuário, ou seja, à medida que você o utiliza ele aprende com os seus
erros e passa a otimizar sua performance para lhe ajudar a memorizar
o conteúdo que você está tendo mais dificuldade em absorver.

3-) Programação Inteligente 

            Um dos maiores desafios ao aprender um idioma é ser capaz de
reter todas as estruturas, palavras e expressões para que você possa
continuar sempre progredindo em seu aprendizado. 
            O SRS (Sistema de Repetição Espaçada) foi criado para ajudar
pessoas à memorizarem qualquer conteúdo de forma simples.

1-) Seja capaz de reter muito vocabulário
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... este super sistema funciona e como
ele irá lhe ajudar em seus estudos.

            Agora vem a parte mais importante de todo o sistema: ele aprende
baseado nas informações que você adiciona ao revisar as cartas e as reordena
e apresenta à você de forma que você sempre verá as cartas que você está
prestes a esquecer com mais frequência.

2-) O sistema aprende com você

            Todo o sistema funciona como cartas de um baralho, contendo
frente e verso. Você adiciona informações em cada carta, tanto na frente
quanto no verso, em inglês e em português respectivamente.    

1-) Cartas de um baralho

. ..

Let's
learn

English?

Vamos
aprender 

inglês?

When is
the party?

Quando é
a festa?

What are
we gonna 

do?

O que
nós vamos

fazer?

There's
someone

at the door.

Há alguém

na porta.FRENTEFRENTEFRENTEFRENTEVERSOVERSOVERSO

VERSO

SpacedRepetitionSystem

Sistema de Repetição Espaçada

VERSO

O quê
está

havendo?

FRENTE

What's
going on?

DIFÍCIL FÁCILBOM

10 minutos 1 hora 3 dias



2-) Utilize a internet de maneira produtiva e aplicada

DAY #04MUI A ATT ENÇÃO!
não há fórmula mágica para alcançar a fluência,
não acredite em métodos milagrosos.

1-) Prepare-se antes de iniciar sua jornada
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            Faça bom uso dos recursos disponíveis na internet mas estude
de maneira organizada para que o investimento do seu tempo gere
resultados. Produtividade gera motivação!

            Planeje seu tempo de forma que você consiga ter contato diário
com o idioma. É preciso incorporar o idioma à sua rotina; busque criar
um ambiente de imersão, estude sempre tópicos que sejam do seu
interesse, seja sempre uma pessoa curiosa, faça anotações e adicione
estruturas inteiras em seu SRS (Sistema de Repetição Espaçada) para
que você consiga absorver o conteúdo com mais facilidade e de forma
contextualizada.

3-) Tenha contato regular com o idioma

            Aceite os desafios que você enfrentará durante a sua jornada
e lembre-se de que seus estudos não precisam ser perfeitos o 
tempo todo. Mantenha o foco no seu motivo para aprender a na
realização dos seus sonhos através do seu aprendizado de inglês.
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